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June-18 

তাভাকজাত ণ্ণেয ভূরে ফাড়িণ্ে ক্রেক্ষভতায ফাাআণ্য ননওোয দাড়ফ 

ফাাংরা ড়িড়ফউন ড়যণ্াটট 

প্রকাড়ত: ১৯:৫৮, জুন ১৭, ২০১৯ | ফটণ্ল াঅণ্ডট: ২০:০২, জুন ১৭, ২০১৯ 

ফ ধযণ্নয তাভাকজাত ণ্ণেয ওয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ ভূরে ফাড়িণ্ে 

তা ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ননওোয দাড়ফ জাড়নণ্েণ্ে ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, ুপ্র ও 

কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড। তাভাকড়ফণ্যাধী এফ াংগঠণ্নয দাড়ফ, 

ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট ভূরেস্তয (ড়নম্ন ও উচ্চ) 

ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ। নাভফায (১৭ জুন) দুুণ্য যাজধানীয কাকাযাাআণ্র াফড়িত 

জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয (এনড়ফাঅয) াভণ্ন ানড়ুিত ভানফফন্ধন কভটূড়িণ্ত এাআ দাড়ফ 

জানাণ্না ে। ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে যাণ্েন এনড়ফাঅয নিোযভোন ড. নাড়য উড়িন 

াঅণ্ভদ, কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্-এয াঅব্দু ারাভ ড়ভঞাাঁ, দে 

াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর াোডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন। ঢাকা 

াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন, এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়িউড়ফড়ফ িাস্ট, নাটাফ, 

প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট, ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ ঢাকা াযা 

নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে এক নমাণ্গ একাআ ভে ভানফফন্ধন কভটূড়ি ানড়ুিত ণ্েণ্ে। 

ঢাকা াঅাড়নো ড়ভন স্বািে নক্টণ্যয ড়ভড়ডো ভোণ্নজায ওোরী ননাভান স্বাক্ষড়যত াংফাদ ড়ফজ্ঞড়প্তণ্ত াঅযও জানাণ্না ণ্েণ্ে, প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট 

তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদওোে নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে ৩ াজায নকাড়ট টাকা কয নযোত কযায ুণ্মাগ াণ্ফ। এাআ ুড়ফধা 

ফাড়তণ্র রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত িারুযও দাড়ফ জাড়নণ্েণ্ে তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠনগুণ্রা। তাভাকড়ফণ্যাধী নকাোড়নগুনরায প্রতোা, এাআ 

দাড়ফগুণ্রা ূযণ ণ্রাআ প্রধানভন্ত্রী ন ালণা ২০৪০ াণ্রয ভণ্ধে তাভাকভুক্ত ফাাংরাণ্দ গিা জ ণ্ফ। জাতীে াংণ্দ ২০১৯-২০ াথটফেণ্যয 

ফাণ্জট উিান ফাণ্জণ্ট ড়নম্ন, ভধেভ, উচ্চ ও ড়প্রড়ভোভ স্তণ্য ড়গাণ্যণ্টয েযূক শুল্ক াড়যফড়তটত নযণ্ে শুধ ুভূরে ড়যফতটণ্নয ভাধেণ্ভ ১০ 

রাকা ড়গাণ্যণ্টয দাভ মথাক্রণ্ভ ২, ১৫, ১৮ এফাং ১৮ টাকা ফাড়িণ্ে ভূরে ড়নধটাযণ্ণয প্রস্তাফ কযা ণ্েণ্ে ৩৭, ৬৩ টাকা, ৯৩ টাকা ও ১২৩ 

টাকা। এয পণ্র, ফহুজাড়তক তাভাক নকাোড়নগুণ্রা এফাণ্যয ফাণ্জণ্ট ফোকবাণ্ফ রাবফান ওোয ুণ্মাগ াণ্ে এফাং েযূক শুল্ক ফৃড়ি না 

ওোে যকাণ্যয যাজস্ব ফািায নকানও ুণ্মাগ থাকণ্ে না। যকাণ্যয এাআ দণ্ক্ষণ্ ড়ফগত ফেণ্যয তুরনাে ভূরেস্তয নবণ্দ তাভাক 

নকাোড়নগুণ্রায াঅে ৩১ তাাং মটন্ত ফািণ্ফ। উণ্েেে, ‘গোট-২০১৭’ ানমুােী ফরা মাে, ফাাংরাণ্দণ্ ৩৫ দড়ভক ৩ তাাং াথটাৎ প্রাে ৩ 

নকাড়ট ৭৮ রাে প্রাপ্তফেস্ক ভানলু (১৫ ফেয ও তদরূ্ধ্ট) তাভাক ফেফায কণ্য। নধাাঁোড়ফীন তাভাক ফেফাযকাযী ২ নকাড়ট ২০ রাে, ধভূােী ১ 

নকাড়ট ৯২ রাে। নটাফোণ্কা এটরা-২০১৮-এয তথে ভণ্ত, প্রড়তফেয তাভাকজড়নত নযাণ্গ প্রাে ১ রাে ৬২ াজায ভানলু ভৃতুেফযণ কণ্য। 
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তাভাকজাত ণ্ণেয ওয েযূক শুল্ক ফৃড়িয দাড়ফ 

১৮ জুন, ২০১৯ 

 

াআণ্েপাক ড়যণ্াটট 

২০১৯-২০ ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয ওয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফৃড়ি এফাং 

জনস্বািে যক্ষায দাড়ফ জাড়নণ্েণ্েন ফক্তাযা। গতকার নাভফায যাজধানীয নগুনফাড়গিাে জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয াভণ্ন াঅণ্োড়জত ভানফফন্ধন 

নথণ্ক তাযা এ দাড়ফ জানান। ভানফফন্ধণ্নয াঅণ্োজন কণ্য ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড। 

ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে যাণ্েন , এনড়ফাঅয-এয াণ্ফক নিোযভোন ড . নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ , কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্ -এয াঅব্দু 

ারাভ ড়ভঞা এফাং দে াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর াোডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন। 

ফক্তাযা ফণ্রন , উচ্চভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফেফায শুরু কযণ্ত ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎাড়ত কণ্য। তাযা 

দাড়ফ জাড়নণ্ে ফণ্রন— ড়শু, ড়কণ্ায, মুফক ণ্ফটাড়য কর স্তণ্যয জনগণ্ণয স্বািেযক্ষা ও যকাণ্যয যাজস্ব াঅে ফৃড়ি য রণ্ক্ষে ২০১৯-২০ িিূান্ত 

ফাণ্জণ্ট কর তাভাকজাত ণ্ণেয ড়ফণ্ল কণ্য ড়ফড়ি , ড়নম্ন ও ভধেভ স্তণ্যয ড়গাণ্যণ্টয ওয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যা কযণ্ত ণ্ফ। এয ভাধেণ্ভ 

তাভাক ণ্ণেয ভূরে ফৃড়ি কণ্য তা ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ড়নণ্ে নমণ্ত ণ্ফ। াাাড় ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট 

ভূরেস্তয (ড়নম্ন ও উচ্চ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ। তাযা ফণ্রন , প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদওোে নকাোড়নগুণ্রা 

ফেণ্য প্রাে ৩০০০ নকাড়ট টাকা কয নযোত কযায ুণ্মাগ াণ্ফ। এাআ ুড়ফধা যড়ত কযায রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত প্র ণেণ্নয দাড়ফ জানান 

তাযা। 

https://www.ittefaq.com.bd/print-

edition/city/62797/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%

A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0--

%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-

%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-

%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF 

  

https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/62797/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0--%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/62797/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0--%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/62797/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0--%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/62797/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0--%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/62797/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0--%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/62797/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0--%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/62797/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0--%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/62797/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0--%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
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তাভাকজাত ণ্ণেয ওয শুল্ক ফৃড়িয দাড়ফ 

 ড়ফণ্ল াংফাদদাতা 

 প্রকাড়ত: ০৮:৪৭ ড়এভ, ১৭ জুন ২০১৯ 

 

২০১৯-২০ াথটফেণ্যয ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয ওয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফৃড়ি এফাং জনস্বািে যক্ষায 

দাড়ফণ্ত ভানফফন্ধন কণ্যণ্ে তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠনগুণ্রা। নাভফায যাজধানীয নগুনফাড়গিাে জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয াভণ্ন এ ভানফফন্ধণ্নয 

াঅণ্োজন কযা ে। 

ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে যাণ্েন এনড়ফাঅয-এয াণ্ফক নিোযভোন ড. নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ, কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্-এয াঅব্দু ারাভ 

ড়ভঞাাঁ এফাং দো াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর এডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন। 

তাযা ফণ্রন, উচ্চভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফেফায শুরু কযণ্ত ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎাড়ত কণ্য। তাযা দাড়ফ 

জাড়নণ্ে ফণ্রন- ড়শু, ড়কণ্ায, মুফক ণ্ফটাড়য কর স্তণ্যয জনগণ্ণয স্বািেযক্ষা ও যকাণ্যয যাজস্ব াঅে ফৃড়িয রণ্ক্ষে ২০১৯-২০ িিূান্ত 

ফাণ্জণ্ট কর তাভাকজাত ণ্ণেয ড়ফণ্ল কণ্য ড়ফড়ি, ড়নম্ন ও ভধেভ স্তণ্যয ড়গানযণ্টয ওয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যা কযণ্ত ণ্ফ। এয ভাধেণ্ভ 

তাভাক ণ্ণেয ভূরে ফৃড়ি কণ্য তা ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ড়নণ্ে নমণ্ত ণ্ফ। াাাড় ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট 

ভূরেস্তয (ড়নম্ন ও উচ্চ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ। 

তাযা াঅযও ফণ্রন, প্রস্তাড়ফত ফাণ্জনট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদোে নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে ৩০০০ নকাড়ট টাকা কয 

নযোত কযায ুণ্মাগ াণ্ফ। এাআ ুড়ফধা যড়ত কযায রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত প্রণেন কযণ্ত ণ্ফ। 

ভানফফন্ধনড়টয াড়ফটক ণ্মাড়গতাে ড়ের ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোনকা ড়ি ড়কড। 

উণ্েেে, ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন, এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়িউড়ফড়ফ 

িাস্ট, নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট, ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফনযাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ 

ঢাকা নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে একণ্মাণ্গ এ ভানফফন্ধন কভটূড়ি ানড়ুিত ণ্েণ্ে। 

https://www.jagonews24.com/national/news/507327 

https://www.jagonews24.com/author/special-correspondent
https://www.jagonews24.com/national/news/507327
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তাভাক ণ্ণে ওয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও কযাণ্যাণ্য দাড়ফ 

াথটসনড়তক ড়যণ্াটটায | প্রকাণ্য ভম : ১৭ জুন, ২০১৯, ৫:৫৬ ড়এভ 

 

২০১৯-২০ ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয ওয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফৃড়ি এফাং 

জনস্বািে যক্ষায দাড়ফণ্ত ভানফফন্ধন কণ্যণ্ে তাভাকড়ফণ্যাধী একাড়ধক াংগঠন। নাভফায (১৭ জুন) যাজধানীয নগুনফাড়গিাে জাতীে যাজস্ব 

নফাণ্ডটয াভণ্ন  এাআ ভানফফন্ধণ্নয াঅণ্োজন কযা ে। এণ্ত ফক্তফে যাণ্েন এনড়ফাঅয -এয াণ্ফক নিোযভোন ড . নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ , 

কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্-এয াঅব্দু ারাভ ড়ভঞাাঁ এফাং দো াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর এডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন।  

ফক্তাযা ফণ্রন, উচ্চভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফেফায শুরু কযণ্ত ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎাড়ত কণ্য।  তাযা 

দাড়ফ জাড়নণ্ে ফণ্রন, ড়শু, ড়কণ্ায, মুফক ণ্ফটাড়য কর স্তণ্যয জনগণ্ণয স্বািেযক্ষা ও যকাণ্যয যাজস্ব াঅে ফৃড়িয রণ্ক্ষে ২০১৯-২০ িিূান্ত 

ফাণ্জণ্ট কর তাভাকজাত ণ্ণেয ড়ফণ্ল কণ্য ড়ফড়ি , ড়ন¤œ ও ভধেভ স্তণ্যয ড়গাণ্যণ্টয ওয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যা কযণ্ত ণ্ফ। এফাং এয 

ভাধেণ্ভ তাভাক ণ্ণেয ভূরে ফৃড়ি কণ্য তা ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ড়নণ্ে নমণ্ত ণ্ফ। াাাড় ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত 

কণ্য ২ড়ট ভূরেস্তয (ড়ন¤œ ও উচ্চ ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ।  তাযা ফণ্রন, প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদোে 

নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে ৩ াজায নকাড়ট টাকা কয নযোত কযায ুণ্মাগ াণ্ফ। এাআ ুড়ফধা যড়ত কযায রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত 

প্রণেণ্নয দাড়ফ জানান তাযা। ভানফফন্ধনড়ট াড়ফটক ণ্মাড়গতাে ড়ের ঢাকা াঅহ্ো ড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড।  উণ্েেে, 

ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন, এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়ফøউড়ফড়ফ িাস্ট, 

নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট , ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ ঢাকা 

াযাণ্দণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে একণ্মাণ্গ ভানফফন্ধন কভটূড়ি ানড়ুিত ে। 

https://www.dailyinqilab.com/article/213638/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%

A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-

%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%95-

%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95-

%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%93-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF 
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ভূরে ফাড়িণ্ে তাভাক ণে ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ননোয দাড়ফ 

প্রকাড়ত: ফুধফায ১৯ জুন ২০১৯ | ড়প্রন্ট াংস্কযণ 

স্টাপ ড়যণ্াটটায : ফ ধযণ্নয তাভাকজাত ণ্ণেয ওয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ ভূরে ফাড়িণ্ে তা ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ননওোয দাড়ফ 

জাড়নণ্েণ্ে ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, ুপ্র ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড। তাভাকড়ফণ্যাধী এফ াংগঠণ্নয দাড়ফ, ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে 

ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট ভূরেস্তয (ড়নম্ন ও উচ্চ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ। 

গতকার নাভফায দুুণ্য যাজধানীয কাকাযাাআণ্র াফড়িত জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয (এনড়ফ াঅয) াভণ্ন ানড়ুিত ভানফফন্ধন কভটূড়িণ্ত এাআ দাড়ফ 

জানাণ্না ে। ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে যাণ্েন এনড়ফ াঅয নিোযভোন ড. নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ, কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্-এয াঅব্দু 

ারাভ ড়ভঞা, দে াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর এডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন। 

ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন, এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়িউড়ফড়ফ িাস্ট, 

নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট, ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ ঢাকা াযা 

নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে এক নমাণ্গ একাআ ভে ভানফফন্ধন কভটূড়ি ানড়ুিত ণ্েণ্ে। 

ঢাকা াঅাড়নো ড়ভন স্বািে নক্টণ্যয ড়ভড়ডো ভোননজায ওোরী ননাভান স্বাক্ষড়যত াাংফাড়দক ড়ফজ্ঞড়প্তণ্ত াঅযও জানাণ্না ণ্েণ্ে, প্রস্তাড়ফত 

ফাণ্জণ্ট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদোে নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে ৩ াজায নকাড়ট টাকা কয নযোত কযায ুণ্মাগ াণ্ফ। এাআ 

ুড়ফধা ফাড়তণ্র রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত িারুযও দাড়ফ জাড়নণ্েণ্ে তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠনগুণ্রা। 

তাভাকড়ফণ্যাধী নকাোড়নগুণ্রায প্রতোা, এাআ দাড়ফগুণ্রা ূযণ ণ্রাআ প্রধানভন্ত্রী ন ালণা ২০৪০ াণ্রয ভণ্ধে তাভাকভুক্ত ফাাংরাণ্দ গিা জ 

ণ্ফ। জাতীে াংণ্দ ২০১৯-২০ াথটফেণ্যয ফাণ্জট উিান ফাণ্জণ্ট ড়নম্ন, ভধেভ, উচ্চ ও ড়প্রড়ভোভ স্তণ্য ড়গানযণ্টয েযূক শুল্ক াড়যফড়তটত 

নযণ্ে শুধ ুভূরে ড়যফতটণ্নয ভাধেণ্ভ ১০ রাকা ড়গাণ্যণ্টয দাভ মথাক্রণ্ভ ২, ১৫, ১৮ এফাং ১৮ টাকা ফাড়িণ্ে ভূরে ড়নধটাযণ্ণয প্রস্তাফ কযা ণ্েণ্ে 

৩৭, ৬৩ টাকা, ৯৩ টাকা ও ১২৩ টাকা। এয পণ্র, ফহুজাড়তক তাভাক নকাোড়নগুণ্রা এফাণ্যয ফাণ্জণ্ট ফোকবাণ্ফ রাবফান ওোয ুণ্মাগ 

াণ্ে এফাং েযূক শুল্ক ফৃড়ি না ওোে যকাণ্যয যাজস্ব ফািায নকানও ুণ্মাগ থাকণ্ে না। যকাণ্যয এাআ দণ্ক্ষণ্ ড়ফগত ফেণ্যয তুরনাে 

ভূরেস্তয নবণ্দ তাভাক নকাোড়নগুণ্রায াঅে ৩১ তাাং মটন্ত ফািণ্ফ। 

উণ্েেে, ‘গোট-২০১৭’ ানমুােী ফরা মাে, ফাাংরাণ্দণ্ ৩৫ দড়ভক ৩ তাাং াথটাৎ প্রাে ৩ নকাড়ট ৭৮ রাে প্রাপ্তফেস্ক ভানলু (১৫ ফেয ও 

তদরূ্ধ্ট) তাভাক ফেফায কণ্য। নধাাঁোড়ফীন তাভাক ফেফাযকাযী ২ নকাড়ট ২০ রাে, ধভূােী ১ নকাড়ট ৯২ রাে। নটাফোণ্কা এটরা-২০১৮-এয 

তথে ভণ্ত, প্রড়তফেয তাভাকজড়নত নযাণ্গ প্রাে ১ রাে ৬২ াজায ভানলু ভৃতুেফযণ কণ্য। 

http://www.dailysangram.com/post/379581-মূল্য-বাড়িয়ে-তামাক-পণ্য-ক্র়ে-ক্ষমতার-বাইযর-নে়োর-দাডব 
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তাভাকজাত ণ্ণে েযূক শুল্ক ফৃড়িয দাড়ফণ্ত ভানফফন্ধন 
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ড়ফজণ্ন াঅওোয প্রড়তণ্ফদকাঃ ২০১৯-২০ ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয উয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব 

ফৃড়ি এফাং জনস্বািে যক্ষায দাড়ফণ্ত াঅজ ১৭ জুন ২০১৯ কার ১০.৩০ ড়ভড়নণ্ট যাজধানীয নগুনফাড়গিাে জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয াভণ্ন ভানফফন্ধণ্নয াঅণ্োজন 

কযা ে। ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে প্রদান কণ্যন াণ্ফক এন ড়ফ াঅয নিোযভোন ড . নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ, কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্ এয াঅব্দু ারাভ 

ড়ভঞাাঁ, দো াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর এডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন। ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন , নোনার াটট পাউণ্েন, এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, 

ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট , ডড়িউড়ফড়ফ িাস্ট , নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট , ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন 

ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ ঢাকা াযা নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে এক নমাণ্গ একাআ ভে ভানফফন্ধন কভটূিী ানড়ুিত ণ্েণ্ে। গত ১৩ জুন ২০১৯ 

তাড়যে ভাননীে াথটভন্ত্রী জাতীে াংণ্দ ২০১৯-২০ াথটফেণ্যয ফাণ্জট উিান কণ্যন। প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট ড়নন্ম , ভধেভ, উচ্চ ও ড়প্রড়ভোভ স্তণ্য ড়গাণ্যণ্টয 

েযূক শুল্ক াড়যফড়তটত নযণ্ে শুধভুাে ভূরে ড়যফতটণ্নয ভাধেণ্ভ ১০ রাকা ড়গাণ্যণ্টয দাভ মথা ক্রণ্ভ ২, ১৫, ১৮ এফাং ১৮ টাকা ফৃড়ি কণ্য ফতটভান ভূরে 

ড়নধটাযণ কযা ণ্েণ্ে ৩৭, ৬৩ টাকা, ৯৩ টাকা এফাং ১২৩ টাকা। পণ্র , ড়ফণ্লত ফহুজাড়তক তাভাক নকাোড়নগুণ্রা এফাণ্যয ফাণ্জণ্ট ফোকবাণ্ফ রাবফান 

ওোয ুণ্মাগ াণ্ে। এফাং েযূক শুল্ক ফৃড়ি না ওোে যকাণ্যয যাজস্ব ফািায নকা ন ুণ্মাগ থাকণ্ে না।  যকাণ্যয এাআ দণ্ক্ষণ্ ড়ফগত ফেণ্যয তুরনাে 

ভূরেস্তয নবণ্দ তাভাক নকাোড়নগুণ্রায াঅে ৩১ তাাং মটন্ত ফৃড়ি াণ্ফ। স্তয াংেো াড়যফড়তটত যাোে নবাক্তায ড়গাণ্যট স্তয ড়যফতটণ্নয ুণ্মাগ নথণ্ক 

মাণ্ফ। ানেড়দণ্ক, ড়নম্নস্তণ্য দাভ ফৃড়ি ভাে ২ টাকা কযা ে মা  াতেন্ত তাাজনক। এড়দণ্ক ড়গাণ্যট ধভূােীয প্রাে িায বাণ্গয ড়তনবাগাআ এাআ ড়নম্ন স্তণ্যয 

ড়গাণ্যণ্টয নবাক্তা। জনগণ্ণয ভাথাড়েু াঅেফৃড়ি এফাং ভূরেস্ফীড়ত ড়ফণ্ফিনাে না ননওোয পণ্র ড়নম্ন াঅণ্েয ভানণু্লয ভণ্ধে ধভূাণ্নয প্রফণতায নকাণ্না ড়যফতটন 

ণ্ফ না এফাং একাআ াণ্থ নতুন তরুন প্রজন্ম নক ধভূাণ্ন ড়নরুৎাড়ত কযা মাণ্ফ না। এোিাও , ড়ফড়িয নক্ষণ্ে ফাণ্জণ্ট ড়পল্টাযমুক্ত ড়ফড়িয দাভ ১৫ টাকা নথণ্ক 

১৭ টাকা কযা ণ্েণ্ে। এড়দণ্ক ড়পল্টাযড়ফীন ড়ফড়িণ্ত দাভ নফণ্িণ্ে ভাে ১.৫ টাকা। ড়পল্টাযাড়ফীন ড়ফড়িয প্রধান নবাক্তা ড়নম্ন াঅণ্েয ভানলু। দড়যদ্র ভানণু্লয ওয 

এাআ াভানে ভূরেফৃড়িয প্রবাফ িণ্ফনা। ড়পল্টাযড়ফীন ও ড়পল্টাযমুক্ত ড়ফড়িণ্ত েযূকশুল্ক ৫ তাাং ফৃড়ি কযা ে মায ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফািণ্ফ এফাং 

ড়ফড়ি নকাোড়নয ভুনাপা ড়কেুটা ণ্রও কণ্ভ াঅণ্ফ। ড়কন্তু ফাণ্জট প্রস্তাফনাে ড়ফড়িয ড়পল্টায এফাং নন -ড়পল্টায ড়ফবাজন তুণ্র নদওোয প্র স্তাফ ড়ফণ্ফড়িত েড়ন।  

াথি তাভাণ্কয ফেফায কভাণ্নায ফণ্িণ্ে কামটকয উাে ণ্ে কয ফৃড়িয ভাধেণ্ভ তাভাকণ্ণেয ভূরে ফািাণ্না। উচ্চ ভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফে ফায শুরু 

কযণ্ত ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং ফতটভান ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎাড়ত কণ্য।  ুতযাাং ড়শু, ড়কণ্ায, মুফ ফটড়য কর স্তণ্যয জনগণ্ণয স্বািে যক্ষা 

ও যকাণ্যয যাজস্ব াঅে ফৃড়িয রণ্ক্ষে ২০১৯-২০ িিূান্ত ফাণ্জণ্ট কর তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠন ভূণ্য দাড়ফ, কর তাভাকজাত ণ্ণেয (ড়ফণ্লকণ্য ড়ফড়ি, ড়নম্ন 

ও ভধেভ স্তণ্যয ড়গাণ্যট ) উয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ তাভাক ণ্ণেয ভূরে ফৃড়ি ক নয তা ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ড়নণ্ে নমণ্ত ণ্ফ। াাড় 

ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট ভূরেস্তয (ড়নম্ন ও উচ্চ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ।  প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট 

ুড়ফধা নদোে নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে ৩০০০ নকাড়ট টাকা কয নয োত কযায ুণ্মাগ াণ্ফ। এাআ ুড়ফধা যড়ত কযায রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত 

প্রণেণ্নয দাড়ফ জানাে তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠনগুণ্রা। তাণ্দয প্রতোা , এাআ দাড়ফগুণ্রা ূযণ ণ্রাআ ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ন ালণা ২০৪০ াণ্রয ভণ্ধে তাভাকভুক্ত 

ফাাংরাণ্দ গিা জ ণ্ফ।  উণ্েেে গোট ২০১৭ ানমুােী ফরা মাে , ফাাংরাণ্দণ্ ৩৫.৩ তাাং াথটাৎ প্রাে ৩ নকাড়ট ৭৮ রক্ষ প্রাপ্তফেস্ক ভানলু (১৫ ফেয ও 

তদুর্ধ্ট) তাভাক ফেফায কণ্য এফাং নধাাঁোড়ফীন তাভাক ফেফাযকাযী ২ নকাড়ট ২০ রক্ষ, ধভূােী ১ নকাড়ট ৯২ রক্ষ। তাভাক াুিতা ও াকারভৃতুে ঝুাঁড়কয 

ানেতভ প্রধান কাযণ। নটাফোণ্কা এ টরা-২০১৮ এয তথে ভণ্ত প্রড়তফেয তাভাকজড়নত নযাণ্গ প্রাে ১ রক্ষ ৬২ াজায ভানলু ভৃতুেফযণ কণ্য। ভানফফন্ধনড়ট 

াড়ফটক ণ্মাগীতাে ড়ের ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড। 

https://businesshour24.com/article/41214 
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তাভাকজাত ণ্ণেয ওয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য দাড়ফ তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠনগুণ্রায 

ড়টড়ফড়ট ড়নউজ 

নডস্ক 

 প্রকাড়ত: ৬:০৭ াযাহ্ণ, জুন ১৭, ২০১৯ |  াঅণ্ডট: ৬:০৭:াযাহ্ণ, জুন ১৭, ২০১৯ 

 

েড়ফ: ড়টড়ফড়ট 

২০১৯-২০ ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয ওয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফৃড়ি এফাং 

জনস্বািে যক্ষায দাড়ফণ্ত ১৭ জুন ২০১৯ যাজধানীয নগুনফাড়গিাে জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয াভণ্ন ভানফফন্ধণ্নয াঅণ্োজন কযা ে। 

ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে প্রদান কণ্যন এনড়ফাঅয-এয াণ্ফক নিোযভোন ড. নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ, কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্-এয াঅব্দু 

ারাভ ড়ভঞাাঁ এফাং দো াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর এডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন। ফক্তাযা ফণ্রন, উচ্চভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফেফায 

শুরু কযণ্ত ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎাড়ত কণ্য। তাযা দাড়ফ জাড়নণ্ে ফণ্রন- ড়শু, ড়কণ্ায, মুফক ণ্ফটাড়য 

কর স্তণ্যয জনগণ্ণয স্বািেযক্ষা ও যকাণ্যয যাজস্ব াঅে ফৃড়িয রণ্ক্ষে ২০১৯-২০ িিূান্ত ফাণ্জণ্ট কর তাভাকজাত ণ্ণেয ড়ফণ্ল কণ্য ড়ফড়ি, 

ড়নম্ন ও ভধেভ স্তণ্যয ড়গাণ্যণ্টয ওয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যা কযণ্ত ণ্ফ। এফাং এয ভাধেণ্ভ তাভাক ণ্ণেয ভূরে ফৃড়ি কণ্য তা ক্রে ক্ষভতায 

ফাাআণ্য ড়নণ্ে নমণ্ত ণ্ফ। াাাড় ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট ভূরেস্তয (ড়নম্ন ও উচ্চ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ। তাযা 

ফণ্রন, প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদোে নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে ৩০০০ নকাড়ট টাকা কয নযোত কযায 

ুণ্মাগ াণ্ফ। এাআ ুড়ফধা যড়ত কযায রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত প্রণেণ্নয দাড়ফ জানান তাযা। ভানফফন্ধনড়টয াড়ফটক ণ্মাড়গতাে ড়ের 

ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড। উণ্েেে, ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন, এড়ড়ড, াআা, 

তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়িউউড়ফড়ফ িাস্ট, নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট, ড়ফড়ড়ড়, 

এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ ঢাকা াযাণ্দণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে একণ্মাণ্গ ভানফফন্ধন কভটূড়ি ানড়ুিত ে। 

 

https://www.bangladeshtoday.net/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E

0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-

%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA/ 
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https://www.bangladeshtoday.net/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
https://www.bangladeshtoday.net/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
https://www.bangladeshtoday.net/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
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 নাভফায, জুন ১৭, ২০১৯ - ১৭:০৯ 

ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন, এড়ড়ড, াআা, 

তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়িউড়ফড়ফ 

িাস্ট, নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট, 

ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয 

উণ্দোণ্গ ঢাকা াযা নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে এক নমাণ্গ একাআ ভে 

ভানফফন্ধন কভটূড়ি ানড়ুিত ণ্েণ্ে। েড়ফ : াংগৃীত 

২০১৯-২০ ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয উয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফৃড়ি এফাং 

জনস্বািে যক্ষায দাড়ফণ্ত ১৭ জুন নাভফায কানর যাজধানীয নগুনফাড়গিাে জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয াভণ্ন ভানফফন্ধণ্নয াঅণ্োজন কযা ে। 

ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে প্রদান কণ্যন াণ্ফক এন ড়ফ াঅয নিোযভোন ড. নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ, কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড এয াঅব্দু 

ারাভ ড়ভঞাাঁ, দো াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর াোডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন। ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন, 

এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়িউড়ফড়ফ িাস্ট, নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন 

কড়ভড়ট, ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ ঢাকা াযা নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে এক নমাণ্গ একাআ ভে 

ভানফফন্ধন কভটূিী ানড়ুিত ণ্েণ্ে। গত ১৩ জুন ২০১৯ তাড়যে ভাননীে াথটভন্ত্রী জাতীে াংণ্দ ২০১৯-২০ াথটফেণ্যয ফাণ্জট উিান 

কণ্যন। প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট ড়নন্ম, ভধেভ, উচ্চ ও ড়প্রড়ভোভ স্তণ্য ড়গাণ্যণ্টয েযূক শুল্ক াড়যফড়তটত নযণ্ে শুধভুাে ভূরে ড়যফতটণ্নয ভাধেণ্ভ ১০ 

রাকা ড়গাণ্যণ্টয দাভ মথাক্রণ্ভ ২, ১৫, ১৮ এফাং ১৮ টাকা ফৃড়ি কণ্য ফতটভান ভূরে ড়নধটাযণ কযা ণ্েণ্ে ৩৭, ৬৩ টাকা, ৯৩ টাকা এফাং ১২৩ 

টাকা। পণ্র, ড়ফণ্লত ফহুজাড়তক তাভাক নকাোড়নগুণ্রা এফাণ্যয ফাণ্জণ্ট ফোকবাণ্ফ রাবফান ওোয ুণ্মাগ াণ্ে। এফাং েযূক শুল্ক ফৃড়ি 

না ওোে যকাণ্যয যাজস্ব ফািায নকান ুণ্মাগ থাকণ্ে না। যকাণ্যয এাআ দণ্ক্ষণ্ ড়ফগত ফেণ্যয তুরনাে ভূরেস্তয নবণ্দ তাভাক 

নকাোড়নগুণ্রায াঅে ৩১ তাাং মটন্ত ফৃড়ি াণ্ফ। স্তয াংেো াড়যফড়তটত যাোে নবাক্তায ড়গাণ্যট স্তয ড়যফতটণ্নয ুণ্মাগ নথণ্ক মাণ্ফ। 

ানেড়দণ্ক, ড়নম্নস্তণ্য দাভ ফৃড়ি ভাে ২ টাকা কযা ে মা াতেন্ত তাাজনক। এড়দণ্ক ড়গাণ্যট ধভূােীয প্রাে িায বাণ্গয ড়তনবাগাআ এাআ 

ড়নন্মস্তণ্যয ড়গাণ্যণ্টয নবাক্তা। জনগণ্ণয ভাথাড়েু াঅেফৃড়ি এফাং ভূরেস্ফীড়ত ড়ফণ্ফিনাে না ননওোয পণ্র ড়নন্ম াঅণ্েয ভানণু্লয ভণ্ধে ধভূাণ্নয 

প্রফণতায নকাণ্না ড়যফতটন ণ্ফ না এফাং একাআ াণ্থ নতুন তরুন প্রজন্মণ্ক ধভূাণ্ন ড়নরুৎাড়ত কযা মাণ্ফ না।এোিাও, ড়ফড়িয নক্ষণ্ে ফাণ্জণ্ট 

ড়পল্টাযমুক্ত ড়ফড়িয দাভ ১৫ টাকা নথণ্ক ১৭ টাকা কযা ণ্েণ্ে। এড়দণ্ক ড়পল্টাযড়ফীন ড়ফড়িণ্ত দাভ নফণ্িণ্ে ভাে ১.৫ টাকা। ড়পল্টাযাড়ফীন 

ড়ফড়িয প্রধান নবাক্তা ড়নম্ন াঅণ্েয ভানলু। দড়যদ্র ভানণু্লয ওয এাআ াভানে ভূরেফৃড়িয প্রবাফ িণ্ফনা। ড়পল্টাযড়ফীন ও ড়পল্টাযমুক্ত ড়ফড়িণ্ত 

েযূকশুল্ক ৫ তাাং ফৃড়ি কযা ে মায ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফািণ্ফ এফাং ড়ফড়ি নকাোড়নয ভুনাপা ড়কেুটা ণ্রও কণ্ভ াঅণ্ফ। ড়কন্তু 

ফাণ্জট প্রস্তাফনাে ড়ফড়িয ড়পল্টায এফাং নন-ড়পল্টায ড়ফবাজন তুণ্র নদওোয প্রস্তাফ ড়ফণ্ফড়িত েড়ন। াথি তাভাণ্কয ফেফায কভাণ্নায ফণ্িণ্ে 

কামটকয উাে ণ্ে কয ফৃড়িয ভাধেণ্ভ তাভাকণ্ণেয ভূরে ফািাণ্না। উচ্চ ভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফেফায শুরু কযণ্ত ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং 

ফতটভান ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎাড়ত কণ্য। গোট ২০১৭ ানমুােী ফরা মাে, ফাাংরাণ্দণ্ ৩৫.৩ তাাং াথটাৎ প্রাে ৩ নকাড়ট ৭৮ 

রক্ষ প্রাপ্তফেস্ক ভানলু (১৫ ফেয ও তদুর্ধ্ট) তাভাক ফেফায কণ্য এফাং নধাাঁোড়ফীন তাভাক ফেফাযকাযী ২ নকাড়ট ২০ রক্ষ, ধভূােী ১ নকাড়ট ৯২ 

রক্ষ। তাভাক াুিতা ও াকারভৃতুে ঝুাঁড়কয ানেতভ প্রধান কাযণ। নটাফোণ্কা এটরা-২০১৮ এয তথে ভণ্ত প্রড়তফেয তাভাকজড়নত নযাণ্গ প্রাে 

১ রক্ষ ৬২ াজায ভানলু ভৃতুেফযণ কণ্য। ভানফফন্ধনড়ট াড়ফটক ণ্মাগীতাে ড়ের ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড। 

াঅজণ্কয ড়েকা/এভএাআিএ 

https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-

%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-

%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a6%95-

%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8d/ 

https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a6%95-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8d/
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a6%95-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8d/
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a6%95-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8d/
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a6%95-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8d/
https://www.ajkerpatrika.com/wp-content/uploads/2019/06/DAM_human-chain_2.jpg
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তাভাকজাত ণ্ণেয উয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য দাড়ফণ্ত ভানফফন্ধন 

নাভফায, ১৭ জুন ২০১৯, ১৫:৩৪ 

তাভাকজাত ণ্ণেয উয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য দাড়ফণ্ত ভানফফন্ধননভা: ওোরী ননাভান,াংফাদ ড়ফজ্ঞড়প্ত 

২০১৯-২০ ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয উয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফৃড়ি এফাং 

জনস্বািে যক্ষায দাড়ফণ্ত াঅজ ১৭ জুন ২০১৯ কার ১০.৩০ ড়ভড়নণ্ট যাজধানীয নগুনফাড়গিাে 

জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয াভণ্ন ভানফফন্ধণ্নয াঅণ্োজন কযা ে। ভানফফন্ধ নন ফক্তফে প্রদান কণ্যন 

াণ্ফক এন ড়ফ াঅয নিোযভোন ড . নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ , কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্ 

এয াঅব্দু ারাভ ড়ভঞাাঁ , দো াআউড়নেণ্নয   নটকড়নকোর এডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ 

তাড়ন।  ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন , এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, 

প্রজ্ঞা,  ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট , ডড়িউড়ফড়ফ িাস্ট , নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা 

উন্নেন কড়ভড়ট, ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ ঢাকা াযা নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে এক নমাণ্গ একাআ 

ভে ভানফফন্ধন কভটূিী ানড়ুিত ণ্েণ্ে। গত ১৩ জুন ২০১৯ তাড়যে ভাননীে াথটভন্ত্রী জাতীে াংণ্দ ২০১৯-২০ াথটফেণ্যয ফাণ্জট উিান 

কণ্যন। প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট ড়নন্ম, ভধেভ, উচ্চ ও ড়প্রড়ভোভ স্তণ্য ড়গাণ্যণ্টয েযূক শুল্ক াড়যফড়তটত নযণ্ে শুধভুাে ভূরে ড়যফতটণ্নয ভাধেণ্ভ ১০ 

রাকা ড়গাণ্যণ্টয দাভ মথাক্রণ্ভ ২, ১৫, ১৮ এফাং ১৮ টাকা ফৃড়ি কণ্য ফতটভান ভূরে ড়নধটাযণ কযা ণ্েণ্ে ৩৭, ৬৩ টাকা, ৯৩ টাকা এফাং ১২৩ 

টাকা। পণ্র, ড়ফণ্লত ফহুজাড়তক তাভাক নকাোড়নগুণ্রা এফাণ্যয ফাণ্জণ্ট ফোকবাণ্ফ রাবফান ওোয ুণ্মাগ াণ্ে। এফাং েযূক শুল্ক ফৃড়ি 

না ওোে যকাণ্যয যাজস্ব  ফািায নকান ুণ্মাগ থাকণ্ে না। যকাণ্যয এাআ দণ্ক্ষণ্ ড়ফগত ফেণ্যয তুরনাে ভূরেস্তয নবণ্দ তাভাক 

নকাোড়নগুণ্রায াঅে ৩১ তাাং মটন্ত ফৃড়ি াণ্ফ। স্তয াংেো াড়যফড়তটত যাোে নবাক্তায ড়গাণ্যট স্তয ড়যফতটণ্নয ুণ্মাগ নথণ্ক মাণ্ফ। 

ানেড়দণ্ক, ড়ন¤œস্তণ্য দাভ ফৃড়ি ভাে ২ টাকা কযা ে মা াতেন্ত তাাজনক। এড়দণ্ক ড়গাণ্যট ধভূােীয প্রাে িায বাণ্গয ড়তনবাগাআ এাআ 

ড়ন¤œ স্তণ্যয ড়গাণ্যণ্টয নবাক্তা। জনগণ্ণয ভাথাড়েু াঅেফৃড়ি এফাং ভূরেস্ফীড়ত ড়ফণ্ফিনাে না ননওোয পণ্র ড়ন ¤œ াঅণ্েয ভানণু্লয ভণ্ধে 

ধভূাণ্নয প্রফণতায নকাণ্না ড়যফতটন ণ্ফ না এফাং একাআ াণ্থ নতুন তরুন প্রজন্মণ্ক ধভূাণ্ন ড়নরুৎাড়ত কযা মাণ্ফ না।এোিাও, ড়ফড়িয নক্ষণ্ে 

ফাণ্জণ্ট ড়পল্টাযমুক্ত ড়ফড়িয দাভ ১৫ টাকা নথণ্ক ১৭ টাকা কযা ণ্েণ্ে। এড়দণ্ক ড়পল্টাযড়ফীন ড়ফড়িণ্ত দাভ নফণ্িণ্ে ভাে ১.৫ টাকা। 

ড়পল্টাযাড়ফীন ড়ফড়িয প্রধান নবাক্তা ড়ন ¤œ াঅণ্েয ভানলু। দড়যদ্র ভানণু্লয ওয এাআ াভা নে ভূরেফৃড়িয প্রবাফ িণ্ফনা। ড়পল্টাযড়ফীন ও 

ড়পল্টাযমুক্ত ড়ফড়িণ্ত েযূকশুল্ক ৫ তাাং ফৃড়ি কযা ে মায ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফািণ্ফ এফাং ড়ফড়ি নকাোড়নয ভুনাপা ড়কেুটা ণ্রও কণ্ভ 

াঅণ্ফ। ড়কন্তু ফাণ্জট প্রস্তাফনাে ড়ফড়িয ড়পল্টায এফাং নন -ড়পল্টায ড়ফবাজন তুণ্র নদওোয  প্রস্তাফ ড়ফণ্ফড়িত েড়ন। াথি তাভাণ্কয ফেফায 

কভাণ্নায ফণ্িণ্ে কামটকয উাে ণ্ে কয ফৃড়িয ভাধেণ্ভ তাভাকণ্ণেয ভূরে ফািাণ্না। উচ্চ ভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফেফায শুরু কযণ্ত 

ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং ফতটভান ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎাড়ত কণ্য। ুতযাাং ড়শু, ড়কণ্ায, মুফ ফটড়য কর স্তণ্যয জনগণ্ণয স্বািে 

যক্ষা ও যকাণ্যয যাজস্ব াঅে ফৃড়িয রণ্ক্ষে ২০১৯-২০ িিূান্ত ফাণ্জণ্ট কর তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠন ভূণ্য দাড়ফ , কর তাভাকজাত ণ্ণেয 

(ড়ফণ্লকণ্য ড়ফড়ি, ড়ন¤œ ও ভধেভ স্তণ্যয ড়গাণ্যট ) উয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ তাভাক ণ্ণেয ভূরে ফৃড়ি  কণ্য তা ক্রে ক্ষভতায 

ফাাআণ্য ড়নণ্ে নমণ্ত ণ্ফ। াাড় ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট ভূরেস্তয (ড়ন¤œ ও উচ্চ ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ। 

প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদোে নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে ৩০০০ নকাড়ট টাকা কয নযোত কযায ুণ্মাগ 

াণ্ফ। এাআ ুড়ফধা যড়ত কযায রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত প্রণেণ্নয দাড়ফ জানাে তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠনগুণ্রা। তাণ্দয প্রতোা , এাআ 

দাড়ফগুণ্রা ূযণ ণ্রাআ ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ন ালণা ২০৪০ াণ্রয ভণ্ধে তাভাকভুক্ত ফাাংরাণ্দ গিা জ ণ্ফ।  উণ্েেে গোট ২০১৭ ানুমােী 

ফরা মাে, ফাাংরাণ্দণ্ ৩৫.৩ তাাং াথটাৎ প্রাে ৩ নকাড়ট ৭৮ রক্ষ প্রাপ্তফেস্ক ভানলু (১৫ ফেয ও তদুর্ধ্ট) তাভাক ফেফায কণ্য এফাং নধাাঁোড়ফীন 

তাভাক ফেফাযকাযী ২ নকাড়ট ২০ রক্ষ, ধভূােী ১ নকাড়ট ৯২ রক্ষ। তাভাক াুিতা ও াকারভৃতুে ঝুাঁড়কয ানেতভ প্রধান কাযণ। নটাফোণ্কা  

এটরা-২০১৮ এয তথে ভণ্ত প্রড়তফেয তাভাকজড়নত নযাণ্গ প্রাে ১ রক্ষ ৬২ াজায ভানলু ভৃতুেফযণ কণ্য। ভানফফন্ধনড়ট াড়ফটক ণ্মাগীতাে 

ড়ের ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড। 

https://www.bojrokontho.com/4554 
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তাভাকজাত ণ্ণেয উয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য দাড়ফণ্ত ভানফফন্ধন 

ড়নউজগাণ্ডটন নডস্ক, ১৭ জুন ২০১৯, নাভফায: ২০১৯-২০ ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয উয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফৃড়ি এফাং 

জনস্বািে যক্ষায দাড়ফণ্ত াঅজ ১৭ জুন ২০১৯ কার ১০.৩০ ড়ভড়নণ্ট যাজধানীয নগুনফাড়গিাে জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয াভণ্ন ভানফফন্ধণ্নয াঅণ্োজন কযা ে । ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে প্রদান 

কণ্যন াণ্ফক এন ড়ফ াঅয নিোযভোন ড. নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ, কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্ এয াঅব্দু ারাভ ড়ভঞাাঁ , দো াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর এডবাাআজায সেদ ভাফুফুর 

াঅরভ তাড়ন। ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন , এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়ফøউড়ফড়ফ িাস্ট, নাটাফ, প্রতোা, 

ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট , ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ ঢাকা াযা নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে এক নমাণ্গ একাআ ভে ভানফফন্ধন 

কভটূিী ানড়ুিত ণ্েণ্ে।  

গত ১৩ জুন ২০১৯ তাড়যে ভাননীে াথটভন্ত্রী জাতীে াংণ্দ ২০১৯-২০ াথটফেণ্যয ফাণ্জট উিান কণ্যন। প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট ড়নন্ম , ভধেভ, উচ্চ ও ড়প্রড়ভোভ স্তণ্য ড়গাণ্যণ্টয েযূক শুল্ক 

াড়যফড়তটত নযণ্ে শুধভুাে ভূরে ড়যফতটণ্নয ভাধেণ্ভ ১০ রাকা ড়গাণ্যণ্টয দাভ মথাক্রণ্ভ ২, ১৫, ১৮ এফাং ১৮ টাকা ফৃড়ি কণ্য ফতটভান ভূরে ড়নধটাযণ কযা ণ্েণ্ে ৩৭, ৬৩ টাকা, ৯৩ 

টাকা এফাং ১২৩ টাকা। পণ্র, ড়ফণ্লত ফহুজাড়তক তাভাক নকাোড়নগুণ্রা এফাণ্যয ফাণ্জণ্ট ফোকবাণ্ফ রাবফান ওোয ুণ্মাগ াণ্ে। এফাং েযূক শুল্ক ফৃড়ি না ওোে যকা নযয যাজস্ব 

ফািায নকান ুণ্মাগ থাকণ্ে না। যকাণ্যয এাআ দণ্ক্ষণ্ ড়ফগত ফেণ্যয তুরনাে ভূরেস্তয নবণ্দ তাভাক নকাোড়নগুণ্রায াঅে ৩১ তাাং মটন্ত ফৃড়ি াণ্ফ। স্তয াংেো াড়যফড়তটত যাোে 

নবাক্তায ড়গাণ্যট স্তয ড়যফতটণ্নয ুণ্মাগ নথণ্ক মাণ্ফ। ানেড়দণ্ক , ড়ন¤œস্তণ্য দাভ ফৃড়ি ভাে ২ টাকা কযা ে মা াতেন্ত তাাজনক। এড়দণ্ক ড়গাণ্যট ধভূােীয প্রাে িায বাণ্গয 

ড়তনবাগাআ এাআ ড়ন¤œ স্তণ্যয ড়গাণ্যণ্টয নবাক্তা। জনগণ্ণয ভাথাড়েু াঅেফৃড়ি এফাং ভূরেস্ফীড়ত ড়ফণ্ফিনাে না ননওোয পণ্র ড়ন ¤œ াঅণ্েয ভানণু্লয ভণ্ধে ধভূাণ্নয প্রফণতায নকাণ্না 

ড়যফতটন ণ্ফ না এফাং একাআ াণ্থ নতুন তরুন প্রজন্মণ্ক ধভূাণ্ন  ড়নরুৎাড়ত কযা মাণ্ফ না।এোিাও , ড়ফড়িয নক্ষণ্ে ফাণ্জণ্ট ড়পল্টাযমুক্ত ড়ফড়িয দাভ ১৫ টাকা নথণ্ক ১৭ টাকা কযা 

ণ্েণ্ে। এড়দণ্ক ড়পল্টাযড়ফীন ড়ফড়িণ্ত দাভ নফণ্িণ্ে ভাে ১.৫ টাকা। ড়পল্টাযাড়ফীন ড়ফড়িয প্রধান নবাক্তা ড়ন¤œ াঅণ্েয ভানলু। দড়যদ্র ভানণু্লয ওয এাআ াভানে ভূরেফৃড়িয প্রবাফ িণ্ফনা। 

ড়পল্টাযড়ফীন ও ড়পল্টাযমুক্ত ড়ফড়িণ্ত েযূকশুল্ক ৫ তাাং ফৃড়ি কযা ে মায ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফািণ্ফ এফাং ড়ফড়ি নকাোড়নয ভুনাপা ড়কেুটা ণ্রও কণ্ভ াঅণ্ফ। ড়কন্তু ফাণ্জট 

প্রস্তাফনাে ড়ফড়িয ড়পল্টায এফাং নন-ড়পল্টায ড়ফবাজন তুণ্র নদওোয প্রস্তাফ ড়ফণ্ফড়িত েড়ন। াথি তাভাণ্কয ফেফায কভাণ্নায ফণ্িণ্ে কামটকয উাে ণ্ে কয ফৃড়িয ভাধেণ্ভ 

তাভাকণ্ণেয ভূরে ফািাণ্না। উচ্চ ভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফেফায শুরু কযণ্ত ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং ফতটভান ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎ াড়ত কণ্য। ুতযাাং ড়শু , ড়কণ্ায, মুফ 

ফটড়য কর স্তণ্যয জনগণ্ণয স্বািে যক্ষা ও যকাণ্যয যাজস্ব াঅে ফৃড়িয রণ্ক্ষে ২০১৯-২০ িিূান্ত ফাণ্জণ্ট কর তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠন ভূণ্য দাড়ফ , কর তাভাকজাত ণ্ণেয 

(ড়ফণ্লকণ্য ড়ফড়ি, ড়ন¤œ ও ভধেভ স্তণ্যয ড়গাণ্যট) উয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ তাভাক ণ্ণেয ভূরে ফৃড়ি কণ্য তা ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ড়নণ্ে নমণ্ত ণ্ফ। াাড় ড়গাণ্যণ্টয 

নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট ভূরেস্তয (ড়ন¤œ ও উচ্চ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ। প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদোে নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে 

৩০০০ নকাড়ট টাকা কয নযোত কযায ুণ্মাগ া নফ। এাআ ুড়ফধা যড়ত কযায রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত প্রণেণ্নয দাড়ফ জানাে তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠনগুণ্রা। তাণ্দয প্রতোা , এাআ 

দাড়ফগুণ্রা ূযণ ণ্রাআ ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ন ালণা ২০৪০ াণ্রয ভণ্ধে তাভাকভুক্ত ফাাংরাণ্দ গিা জ ণ্ফ।  

উণ্েেে গোট ২০১৭ ানমুােী ফরা মাে, ফাাংরানদণ্ ৩৫.৩ তাাং াথটাৎ প্রাে ৩ নকাড়ট ৭৮ রক্ষ প্রাপ্তফেস্ক ভানলু (১৫ ফেয ও তদুর্ধ্ট) তাভাক ফেফায কণ্য এফাং নধাাঁোড়ফীন তাভাক 

ফেফাযকাযী ২ নকাড়ট ২০ রক্ষ, ধভূােী ১ নকাড়ট ৯২ রক্ষ। তাভাক াুিতা ও াকারভৃতুে ঝুাঁড়কয ানেতভ প্রধান কাযণ। নটাফোণ্কা এটরা -২০১৮ এয তথে ভণ্ত প্রড়তফেয তাভাকজড়নত 

নযাণ্গ প্রাে ১ রক্ষ ৬২ াজায ভানলু ভৃতুেফযণ কণ্য। ভানফফন্ধনড়ট াড়ফটক ণ্মাগীতাে ড়ের ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড।  

http://www.newsgarden24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%

A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-

%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA/ 

  

http://www.newsgarden24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://www.newsgarden24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://www.newsgarden24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://www.newsgarden24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA/
http://www.newsgarden24.com/wp-content/uploads/2019/06/11-203.jpg
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তাভাকজাত ণ্ণেয ওয শুল্ক ফৃড়িয দাড়ফ 

২০:৫৩, ১৭ জুন ২০১৯ নাভফায 

 

২০১৯-২০ াথটফেণ্যয ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয ওয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফৃড়ি 

এফাং জনস্বািে যক্ষায দাড়ফণ্ত ভানফফন্ধন কণ্যণ্ে তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠনগুণ্রা। নাভফায যাজধানীয নগুনফাড়গিাে জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয াভণ্ন 

এ ভানফফন্ধণ্নয াঅণ্োজন কযা ে।  ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে যাণ্েন এনড়ফাঅয -এয াণ্ফক নিোযভোন ড . নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ , কোণ্োআন পয 

নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্ -এয াঅব্দু ারাভ ড়ভঞাাঁ এফাং দো াআউড়নেণ্নয নটকড়নকো র এডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন।   তাযা ফণ্রন , 

উচ্চভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফেফায শুরু কযণ্ত ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎাড়ত কণ্য। তাযা দাড়ফ জাড়নণ্ে 

ফণ্রন- ড়শু, ড়কণ্ায, মুফক ণ্ফটাড়য কর স্তণ্যয জনগণ্ণয স্বািেযক্ষা ও যকাণ্যয যাজস্ব াঅে ফৃ ড়িয রণ্ক্ষে ২০১৯-২০ িিূান্ত ফাণ্জণ্ট কর 

তাভাকজাত ণ্ণেয ড়ফণ্ল কণ্য ড়ফড়ি , ড়নম্ন ও ভধেভ স্তণ্যয ড়গাণ্যণ্টয ওয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যা কযণ্ত ণ্ফ। এয ভাধেণ্ভ তাভাক ণ্ণেয 

ভূরে ফৃড়ি কণ্য তা ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ড়নণ্ে নমণ্ত ণ্ফ। াাাড় ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট ভূরেস্তয (ড়নম্ন ও 

উচ্চ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ। তাযা াঅযও ফণ্রন , প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদোে নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে 

৩০০০ নকাড়ট টাকা কয নযোত কযায ুণ্মাগ াণ্ফ। এাআ ুড়ফধা যড়ত কযায রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত প্রণেন কযণ্ত ণ্ফ। 

ভানফফন্ধনড়টয াড়ফটক ণ্মাড়গতাে ড়ের ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড। 

উণ্েেে, ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন, এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়িউড়ফড়ফ 

িাস্ট, নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট , ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ 

ঢাকা নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে একণ্মাণ্গ এ ভানফফন্ধন কভটূড়ি ানড়ুিত ণ্েণ্ে। 

https://www.krishikagoj.com/তামাকজাত-পযণ্যর-ওপর-শুল্ক-বৃডির-দাডব/3148 
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তাভাকজাত ণ্ণেয ওয শুল্ক ফৃড়িয দাড়ফ 

২০:৫৩, ১৭ জুন ২০১৯ নাভফায 

 

২০১৯-২০ াথটফেণ্যয ফাণ্জণ্ট কর প্রকায তাভাকজাত ণ্ণেয ওয েযূক শুল্ক ফৃড়ি ও ুড়নড়দটষ্ট কযাণ্যাণ্য ভাধেণ্ভ যকাণ্যয যাজস্ব ফৃড়ি 

এফাং জনস্বািে যক্ষায দাড়ফণ্ত ভানফফন্ধন কণ্যণ্ে তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠনগুণ্রা। নাভফায যাজধানীয নগুনফাড়গিাে জাতীে যাজস্ব নফাণ্ডটয াভণ্ন 

এ ভানফফন্ধণ্নয াঅণ্োজন কযা ে। 

ভানফফন্ধণ্ন ফক্তফে যাণ্েন এনড়ফাঅয-এয াণ্ফক নিোযভোন ড. নাড়য উড়িন াঅণ্ভদ, কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কডস্-এয াঅব্দু ারাভ 

ড়ভঞাাঁ এফাং দো াআউড়নেণ্নয নটকড়নকোর এডবাাআজায সেদ ভাফুফুর াঅরভ তাড়ন। 

 তাযা ফণ্রন, উচ্চভূরে তরুণণ্দয তাভাক ফেফায শুরু কযণ্ত ড়নরুৎাড়ত কণ্য এফাং ফেফাযকাযীণ্দয তাভাক োিণ্ত উৎাড়ত কণ্য। তাযা দাড়ফ 

জাড়নণ্ে ফণ্রন - ড়শু, ড়কণ্ায, মুফক ণ্ফটাড়য কর স্তণ্যয জনগণ্ণয স্বািেযক্ষা ও যকাণ্যয যাজস্ব াঅে ফৃ ড়িয রণ্ক্ষে ২০১৯-২০ িিূান্ত 

ফাণ্জণ্ট কর তাভাকজাত ণ্ণেয ড়ফণ্ল কণ্য ড়ফড়ি , ড়নম্ন ও ভধেভ স্তণ্যয ড়গাণ্যণ্টয ওয উচ্চাণ্য কয াঅণ্যা কযণ্ত ণ্ফ। এয ভাধেণ্ভ 

তাভাক ণ্ণেয ভূরে ফৃড়ি কণ্য তা ক্রে ক্ষভতায ফাাআণ্য ড়নণ্ে নমণ্ত ণ্ফ। াাাড় ড়গাণ্যণ্টয নক্ষণ্ে ড়ফদেভান ৪ড়ট ভূরেস্তয ড়ফরুপ্ত কণ্য ২ড়ট 

ভূরেস্তয (ড়নম্ন ও উচ্চ) ড়নধটাযণ কযণ্ত ণ্ফ। 

তাযা াঅযও ফণ্রন , প্রস্তাড়ফত ফাণ্জণ্ট তাভাক নকাোড়নণ্ক াআনুট নক্রড়ডট ুড়ফধা নদোে নকাোড়নগুণ্রা ফেণ্য প্রাে ৩০০০ নকাড়ট টাকা কয 

নযোত কযায ুণ্মাগ াণ্ফ। এাআ ুড়ফধা যড়ত কযায রণ্ক্ষে াড়ফরণ্ে তাভাক কযনীড়ত প্রণেন কযণ্ত ণ্ফ। 

ভানফফন্ধনড়টয াড়ফটক ণ্মাড়গতাে ড়ের ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন ও কোণ্োআন পয নটাফোণ্কা ড়ি ড়কড। 

উণ্েেে, ঢাকা াঅহ্োড়নো ড়ভন, নোনার াটট পাউণ্েন, এড়ড়ড, াআা, তাড়ফনাজ, ুপ্র, ড়ফটা, প্রজ্ঞা, ফুেণ্যা াফ াআকণ্নাড়ভক ড়যািট, ডড়িউড়ফড়ফ 

িাস্ট, নাটাফ, প্রতোা, ড়টড়াঅযড়, গ্রাভ ফাাংরা উন্নেন কড়ভড়ট , ড়ফড়ড়ড়, এাআড পাউণ্েন ড়ফড়বন্ন তাভাকড়ফণ্যাধী াংগঠণ্নয উণ্দোণ্গ 

ঢাকা নদণ্য ড়ফড়বন্ন নজরাে একণ্মাণ্গ এ ভানফফন্ধন কভটূড়ি ানড়ুিত ণ্েণ্ে। 
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